Szeptemberi előzetes
A Határon túli Magyar Emlékhelyek Alapítvány szervezésében részt
veszünk a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
konferenciáján.
A konferencia időpontja: szeptember 4-5-6.
helye: Bors (Románia)
A további információkat (műsor, utazás, költségek stb.) a keddi
klubnapokon tudhatjátok meg. Érdeklődjetek Paulivicsné Klárinál (0628/782-907 vagy 06-70/617-1970), illetve Szabóné Piroskánál (0628/816-792 vagy 06-20/536-4296)!
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Szüreti bál
Az idei szüreti bál szeptember 26.-án szombaton lesz a Dózsa György
Művelődési Otthonban.

SZIPORKÁK
- Azért van a vonaton két mozdonyvezető, mert ott akkora a zaj, hogy egy
ember el se tudná viselni!
- Az a férfi, aki enged, ha nincs igaza, - bölcs. Az, aki enged, ha igaza
van, - nős.
- Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja.

Augusztus 20.-a államalapító Szent István királyunk ünnepe.
Szent István célja a nemzetségekre tagolódó magyarságból és egyéb
lakóiból nyugati műveltségű, független keresztény államot alapítson.
Törvényei a magántulajdont, a köznyugalmat, az erkölcsöt, az
egyházat és a kereszténységet védelmezték. Külpolitikájában apja
békepolitikáját folytatta, arra törekedett, hogy békében éljen
szomszédjaival.
Augusztus 20.-a egyben az új kenyér ünnepe is. A kenyér a magyar
ember számára az életet jelenti. A jó búzatermésért hálát adva,
nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyérrel ünnepelték régtől fogva.
Adjunk mi is hálát, hogy minden nap van kenyér az asztalunkon!
Kérjük a Baráti Kör tagjait, hogy vegyenek részt a városi
ünnepségeken! Érezze magát jól mindenki!

- Soha ne gondold, hogy az élet igazságtalan!
Ne hidd, hogy neked több járt volna, ám ha mégis, akkor ma már
nem mindegy? Szeresd az életet, mert csak így távozhatsz nyugodt
méltósággal egyszer, a remélhetőleg távoli jövőben. Aztán
újjászületünk! Remélhetőleg nem hangyának, mert az strapás. Én a
lajhárt preferálom...

augusztus

Név:

JÚLIUSI PROGRAMOKRÓL

AUGUSZTUSI PROGRAMOK

Strandolás Nagykátán
Július 11.-én a nagykátai strandra indultak klubunk tagjai. Az idő
szép és meleg volt, strandolásra kiváló, amit teljes mértékben ki is
használtunk. Testünk áztatása közben jókat beszélgettünk, és a hasunk
sem maradt üres és száraz. Köszönjük!

Zsámbéki kirándulás
Augusztus 8.-án zsámbéki barátaink meghívására látogatóba utazunk
hozzájuk. Mivel ez a program júliusról került át (a Zsámbékiak kérésére)
erre a napra, ezért a busz már majdnem tele van. A még szabad 4-5
helyre a keddi klubnapokon vagy telefonon lehet jelentkezni Paulivicsné
Klárinál (06-28/782-907 vagy 06-70/617-1970), illetve Szabóné
Piroskánál (06-28/816-792 vagy 06-20/536-4296).
A vendéglátóinkat két tánccal, a Charlestonnal és a Rabbi tánccal
lepjük meg, és köszönjük meg a vendéglátást.
A busz délelőtt fél 10-kor fog indulni. Felszállni a szokott helyeken
lehet, amelyekről a szervezők tudnak tájékoztatást adni.

Szolnoki Strandfesztivál
Július 25.-én kora reggel 56-an indultunk Szolnokra a
strandfesztiválra. Ez már a második alkalom, hogy egy színpadi
produkcióval részt vettünk ezen a rendezvényen. A korai indulás ellenére
igencsak melegünk volt mire megérkeztünk, és ez az érzésünk csak akkor
mérséklődött, amikor a vízben áztattunk „habtestünket”. Már aki a 27
fokos élménymedencét választotta a 33, 35 vagy a 37 fokos meleg vizű
medencék helyett. Az egyik élményt a kavargó vízben való sodortatás, a
másik élményt meg a gombáról lecsurgó zuhatag alatt állva a vízi
masszírozás élvezése volt. Jómagam még kiegészítettem ezeket a
fiaimmal való kergetőzéssel és labdázással is.
A fellépésünk (az „Őrült karnevált” adtuk elő) az eredeti műsorterv
szerint a 25. produkció lett volna, de több fellépő nem jött el, így aztán
nem sokkal egy óra előtt került ránk a sor. Annak ellenére, hogy a
színpad itt is nagyon kicsi volt ehhez a tánchoz, jól sikerült az
előadásunk, azzal együtt is, hogy ezúttal 20-an (a szokásos 18 fő helyett)
adtuk elő táncunkat. Külön gratulálok két új táncosunknak, akiknek egy
próba elegendő volt, hogy betanulják ezt a látványos táncot!
A fellépésről készült film, és a többi képek hamarosan láthatók
lesznek honlapunkon (http://www.cuma.hu/nybk).

Augusztus 20.-i városi ünnepségek
Az idén is hivatalos felkérést kaptunk a huszadikai ünnepségen való
részvételre, az idén az „Őrült farsang” című táncunkat adjuk elő új,
„nyárias” kosztümben., és az új táncosaink közreműködésével.
Ezúton is kérjük a Baráti Kör minden tagját, hogy lehetőségeihez és
erejéhez mérten vegyen részt a rendezvényeken!

Szeretettel köszöntjük azokat a
barátainkat, akik augusztusban
ünnepelik NÉVNAPJUKAT!

Köszöntő
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
klubtagjainkat, akik augusztusban
ünneplik SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Kívánunk nekik hosszú életet, egészséget,
hogy családjuk körében tudják eltölteni!
a Baráti Kör vezetősége

